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Volt egy birkás.
Most itt fekszik,
friss a vére.
Hadd feküdjön,
jobb, hogy meghalt.
Kelj föl, Andris.
Hogy keljek föl?
Föld a testem,
ág a lábom,
kő a mellem.
Sűrű voltál,
kelj föl, Andris.
Hadd feküdjön,
jobb nekünk is.
Ezer birkám
a folyónál,
ezer asszony
a cserényben.
Jobb lesz neki
fekete föld.
Bacsó Andris,
fogd harangod.
Volt egy birkás,
két birtok közt
vadon-ember.
Ezer birka
a hatalma,
ezer lány a
derékalja.
Nem volt nála
erősebb se,
se vadszeműbb,
se kódorgóbb.
Kelj föl, Andris,
vár az ágyam,
vár a hajam,
vár a kedvem.
Nem volt nála
nekiugróbb,
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csendőröket
vert lány miatt.
Dölyfös pásztor,
szemébe se
néztünk
kedvvel.
Vitték másnap
vasbilincsben,
nem volt nála
legényesebb.
Kelj föl, Andris,
ne búsulj lent
puszta földön,
agyagsárban.
Föld a testem,
ág a csontom,
kő a mellem,
hogy álljak föl?
Birkáim föllöknek engem,
ebeim szétszaggatnának.
Sír a fogunk,
sír a hajnal,
sír a csillag,
a folyó nem
hall dalolni,
nem veri a
hangod vissza,
nem köszönti
kalapodat
bíbicsírás
vadvizeknél.
Bősz ember volt,
gyilkos öklű,
asszonyrabló,
birka-orzó,
vastag bőrű
isten-bántó.
Kelj föl, Andris,
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szabad ember,
két birtok közt
hosszan lépő.
Hát lelőtték,
elég kár ez,
de ha így van,
temessük el.
Nem volt lány, kit
bajbahagytál.
Se legény, kit
futni hagytál.
Nem volt tőle nyugta
senki asszonynak,
ha
répakapálás vagy kukoricaegyelés
közben
valamelyiket
ottkapta,
hátára fektette ez a fekete-vérű.
Léptél lassan,
bot a kézbe,
borjút kaptál,
csúfabb lányt ha
fölszögeztél.
Párzó bagoly,
véres tökű,
gyerek-gyártó
szűz-mocskoló.
Az már asszonynak való volt,
ki egy reggel
nálad mosdott.
Faluszéli
rabló-fajta,
a kocsmában
vér körüle,
az ágyakban
vér körüle.
Most itt fekszik,
friss a vére.
Sose bírt magával, mindenbe orrot ütött, mert
hívta a halált, mint más
az Istent, esőt, gyerekáldást, mert egy fejjel
nagyobbnak kellett lennie a világnál, veszedelmes ember volt, ej, juhász, ej, birkás!
Kelj föl, Andris,
menj el újra
a bíróhoz.
%
Nézd a lobom:
gyökér és dúc,
nézd a nyelvem:
lepedék-sár,
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nézd a szívem:
rothadt gomba.
Menj el, Andris,
a zsidóhoz,
vegye le a
halált rólad,
te levetted
azt is róla.
Mi volt az is, ha nem
pásztorgőg? Mikor Ármint, a fűszerest
el
akarták
vinni,
hogy
holttá tegyék, ez a dühös kos bement a bíróhoz és azt mondta: ha
valaki egy újjal is nyúl
az öreghez, két markában.köszönti a másnap
reggelt.
Szökj föl, Andris,
voltál te az
én szerelmem,
szomjaztatóm,
könnyebbítőm.
Jobb, hogy meghalt,
ássuk mélyre.
Andris bátya,
hajtunk reggel
ezer birkát
föl a dombra,
le a lapba?
Andris bátya,
hoztunk ide
őszirózsát,
de nem sírra,
nem a sárba,
Andris bátya,
szórja ezt ránk.
Azt a lányt, kit
fölszögezett,
Bana Pista
nem kérte meg.
Bacsó Andris
fülön vágta:
folyt a vére,
a vörösbor
folyt a lagzin.
Ez a verekedős,
bicskás, ez a kakasnyakú
juhász, ettől mindenki
tartott,
ennek
hiába
akartuk kiontani a belét, lestük, de sose mertük megszúrkálni a temetőnél,
varázsereje
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volt
ennek, mint
a
rosszléleknek.
Lány
Lépj, mint eddig,
• sáson, füvön,
járj botoddal,
nyúlj
szoknyámért.
Legény
Jött a német,
udvarokba
tört be tyúkért.
Lány
Hajtott Andris
ezer birkát,
odamondta:
kell rozskenyér,
tej, malachús?
A falu
Ez szedte össze a tyúkot, disznóoldalast, kenyeret,
bort,
lisztet,
kolbászt a németnek.
. Legény
Aznaptól nem
volt itt halál,
borjú-hajtás,
asszony-veszély.
Lány
Andris, kelj föl,
védd a falut.
Szűzavató
Megfizettem,
nézd az arcom:
golyószűrő,
nézd a bordám:
golyókaptár,
nézd a szemem:
golyó-fészek.
Legény
Nem volt nála
csudább táncos,
nem volt nála
úrgyűlölőbb.
A falu
A két falu-közeli
birtokra jártunk napszámba, másnak nem lehetett itt földje, csak a
-. Csákvárinak meg a Segesdynek. De mikor ez
nekivadult,
elhírelte,
hogy Segesdy lepuffantotta a puliját, és senki
se merjen az ő földjén
dolgozni,- hát senki se
ment oda, mert annak ő
• >'•
fölgyújtotta volna a házát.
Szüzavátó
Nem volt nekem
még szerelmem,
nem volt nekem
még jövendőm,
csak a birkák,
csak az időm,
86.
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csak a szagos,
örök parlag,
ott vert legénnyé
az
apám, ott láttam futni
anyámat
apám
dühe
elől, ott töltöttem a teleket, ganéba fúrva magam, hogy meg ne fagygyak, nem szerettem én
a falut, csak az élnivaló
embereket, a szegényeket, az ismerős magamfajtát,
meg
énekelni,
táncolni, meg ha a gyerekek velem jöttek, aztán tereltük a birkát folyónak föl, folyónak le.
Haj, a bőröd,
leheleted,
karod között,
vállad alatt,
egy éjszaka,
száz éjszaka,
száz foganás,
egy pihenés.
Mit nyögitek,
siratjátok,
idegen vért,
kóbor vadat?
Keze szívós,
mint a somfa,
lába sebes,
mint a nagy szél.
Nem ment ez el
katonának,
ha kergették,
ott a puszta,
keressék meg
egy fűszálon.
Bacsó Andris,
merre jártál
te az éjjel?
Ágyúdörgés
ideböffent,
menekültek
szőke rémek.
A vén Bősze
akkor küldte
első lányát
az ágyába,
öszi éjfél,
hold a kapun,
ott az Irén,
néha eső
dűlt a holdra.
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Nem ember, ki
hírért-bérért
lányokat ront.
Nem volt nála
férfi férfibb,
karja kellett,
szaga kellett,
vágya kellett.
Szerencse volt
szerelmében,
leste kedvét
mindegyik lány.
Nem ember az
ilyen lcan-fa:
akárhova
gyümölcs-ejtő,
de nem tudtak
ezek
szabadulni a tartásától,
a sasnézésétől, a köszönése beléjük állt, követték, követelték, hogy
csak a Bacsó Bandié lehessenek : az Andris babája vagyok, az ő subája alatt aludtam, ez
volt itt a rangütő bélyeg!
Táltos voltál,
fogtad lassan,
fogtad szépen
tegnap éjjel,
eső csókolt
fázós holdat.
Gondoltam, a
birkák várnak,
később megyünk,
később jövünk,
csókoltam a
hideg - száját,
combja félő
harmat-ízét,
némán, míg a
vére zúdult,
zúdult rám a
két szeméből.
Kelj föl, Andris,
puszta-birkás.
Láttál volna
ott az éjjel:
kossá lettem,
utoljára.
Bősze Irént
sokan várták,
várták, mikor
lesz Bacsóé.
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Ott feküdtek,
ágyúdörgés,
meleg eső,
ott feküdtek:
emse és kan.
őszi éjfél,
alvó házak,
levél perdült
juharfákról.
Nem kellett volna, ezt
a Bősze lányt,
most,
mikor itt van a háború,
várhattál
volna,
míg
elvonul, míg megmarad
az életed, az életünk, a
kunkori hajad, a bajuszod, fogaid közül a dalolásod, fiatal
férfikoszorúd„
Szökj föl, Andris,
tépázott fa,
ezer birkád
vár a hídnál,
• harangoddal
harangoznak.
Kár, hogy ez is megkapta, ami járt neki,
nekünk is jobb lett volna, ha nincs ez a halálozás, mikor már a katonák elfutottak és mások jöttek, de már nem
lesz háború és most ez
is örülhetne. Hát hajszolta az
asszonyokat,
fölszegte, ha kérték, a
szűzeket:
ilyen volt, vad,
vadmód' pusztult,
bárcsak látnánk
lépni még a
birka után.
Vörös tüzek
torka messze,
vörös halál
reggel felé,
mert az Irén nem akart
elmenni, fogta a vállam, húzott vissza az
ágyba, a birkák bégettek már a korlátban,
mentem volna,
de könyörgött:
csak még egyszer
s többet soha.
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Már világosság az utcán,
már terült a
parlag széjjel.
Terelt Andris
ezer birkát,
vízcsöpp villant
akácfáról.
Az utolsó háznál voltunk már, a két pulim
ugatni kezd, nézem, mire mérgesek, hát négy
német húzgál egy aszszonyt, teperik
kazal
tövébe,
két kisgyerek
az oldalán,
tépik ingét,
fogják lábát
kertek alatt.
Agyú reccsent,
Bacsó Andris
karikása
csattogott, két
német kapta
arca elé
karját, Andris
vágta őket,
ahol érte.
Azért az egyszem aszszonyért? Zámbóné elszaladt, a másik két német célzott, tüzelt és ez
nekiesett
a kazalnak,
még ott is lőtték, csak
úgy döngött a háta, akkor leesett,
karikása
rátekeredett a lába szárára.
Jaj, a szép bujkája csupa vér, csizmája csupa
vér, bogárszeme csupa
vér, fülébe csöpögött a
vére, a sárban elszökött
a vére, Bacsó Andris
szép arcod most,
két karod most
itt fekszik az
őszi rögön.
Jaj, szappanos
tisztaságod,
jaj, a szádnak
melegsége!
Bacsó Andris,
hullik rád a
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juharlevél,
följött a nap,
béget soká
kútnál a nyáj.
Megnyitottam
teste éjét,
villámlani
boldog titkát,
úgy sírt, úgy
nyögött,
mint egy halott,
csapzottan, szdmba akaszkodó hajjal:
megadta
magát, kitárta
karját,
összecsapta lábát, újjászületett
a
kezemben,
én teremtettem, én hoztam a világra,, mint a
pap a Krisztust a templomban,
hát
hogyne
éledtem volna én is,
hogyne fürödtem volna
boldog lucsokban, mint
az újszülöttek? Ki adott
még két életet két halottnak egy éjszaka, ki
volt nagyobb
pásztor,
mint én, kinek virágozott föl szebben a botja,
mint nekem? És ez az
Irén susogott,
zsoltározott, mit tudom én, miket rám nem olvasott,
míg dobálta le magáról
lány-élete
pikkelyét.
Én bizony
lecsupasztottam a halat,
akárhogy
tátogott, fickándozott a
késem alatt, mert meg
akartam ölni, hogy újjászülethessen
s most
itt az új asszony, itt van
nektek., Én már nem
ágaskodok föl, nem kószálok.
Nézz le, Isten,
mindenségből,
nézz le fiad
tetemiie,
nézz
markos-szép
két kezére,
haja bodros
ormaira,
csizmájára,
amin nincs por,
ingére, a
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szél-szagúra.
Sötétedik,
eső jön ránk,
mit halasszuk?
Temessük el.
Minden birkám
engem sírjon,
szeretőm mind
rám ismerjen
folyónak le,
folyónak föl,
ha nyár pörzsöl,
ha levél hull,
ha fű zöldül,
ha tél szakad.
Andris, ne menj
a part alá!
Voltam lányok
ölén a mag,
leszek a föld
mellén kákics.
Állj föl, Andris,
itt az eső.
Nem tarthatjuk vissza,
mikor nem akarja. Még
sok dolgunk lesz utána
is, nőnek a gyerekek,
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talán az ő magjai is, siessünk, megázunk,
s
megázik itt ez a birkás.
Jaj, az arcod
pirosság a,
gyönyörnyitó
indulatod,
zuhanásod
száz golyóval.
Eső koppan,
nincs több idő
jajongásra.
Adjátok kezembe harangom,
megkondítom:
jönnek utánam birkák,
asszonyok,
szüzek, a
halál, amerre ballagok
parlag alatt,
kavicsos
vizek alatt.
Volt egy birkás.
Jó, jó, ássunk
gyorsan, locsog
ránk az eső.
Volt egy birkás.
Most itt fekszik,
eső veri
le a földbe.
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